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Herinrichting Burgemeester Reigerstraat
De komende periode verbeteren we de Burgemeester Reigerstraat. We richten de straat zo in dat het prettiger
wordt om er te wonen, winkelen en verblijven. Daarnaast verbeteren we de doorgaande route voor fietsers.
Op 1 november 2021 starten de werkzaamheden. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.
Planning en aannemer
Op maandag 1 november 2021 start de herinrichting
van de Burgemeester Reigerstraat. Als alles volgens
planning verloopt is de herinrichting in april 2022
gereed. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00
en 19.00 uur. In enkele gevallen kan ook op zaterdag
worden gewerkt. In opdracht van de gemeente Utrecht
voert aannemer NTP B.V. de werkzaamheden uit.

Voetgangers kunnen altijd veilig langs de werkvakken
lopen en zo de woningen, winkels en horecazaken in
de straat bereiken.

Werkfases
De aannemer voert het werk in verschillende fases uit.
Elke fase bestaat uit een werkvak van ongeveer 80
meter. Dit is in verband met de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten. Per vak duren de werkzaamheden
ongeveer twee tot drie weken.

Parkeren auto’s en fietsen
Tijdens de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen in
de Burgemeester Reigerstraat niet beschikbaar.
Vooraf worden er parkeerverboden geplaatst. De
ruimte van de parkeerplaatsen is nodig voor laden en
lossen, het werkvak en voor het verkeer. Heeft u een
parkeervergunning? Dan verzoeken wij u tijdens de
werkzaamheden ergens anders in het gebied te
parkeren.

We starten op 1 november 2021 met twee
werkvakken. Dit is fase 1. Beide vakken zijn aan de
even zijde van de straat. Het eerste vak is vanaf de
hoek met de Maliebaan tot halverwege huisnummer 8.
Zo blijft huisnummer 8 bereikbaar. Het tweede vak is
aan de andere kant van de Burgemeester
Reigerstraat, vanaf de rotonde aan het Wilhelminapark
tot en met de kruising met de J.M. Kemperstraat.
Over de volgende fases informeren wij u later in een
apart wijkbericht.
Verkeer en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden in de eerste fase is de
Burgemeester Reigerstraat in één richting (Maliebaan
naar Oudwijkerdwarsstraat) open voor
bestemmingsverkeer. Dit geldt voor voertuigen van
bewoners en (winkel)bevoorrading. Het doorgaande
verkeer leiden we met borden om.
Fietsers hebben in beide richtingen doorgang.
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Tijdens de werkzaamheden kunnen zijstraten
afgesloten worden. Omleidingen communiceren we
met een wijkbericht, via de website en geven we met
borden aan.

Ook de fietsers vragen wij om tijdens de
werkzaamheden ergens anders te parkeren. Dat kan
in de zijstraten of op de Maliebaan in de
fietsparkeervakken.
Laden en lossen
Bevoorrading van bedrijven gaat met tijdelijke laad- en
losplekken. Deze worden aangegeven met een
duidelijk bord en zijn in de buurt van de huidige laaden losplekken.
Openbaar vervoer
Tijdens alle werkzaamheden rijdt buslijn 8 niet door de
straat, maar via een omleidingsroute. Er is een
tijdelijke bushalte aan de Maliebaan ter hoogte van
huisnummer 71. Meer informatie vindt u op
https://www.u-ov.info/reizen/omleidingen-enverstoringen.
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Tijdelijke afvalcontainers
De bovengrondse containers zijn tijdelijk geplaatst
zodat afvalscheiding mogelijk blijft. Tijdens de
werkzaamheden plaatsen we nieuwe ondergrondse
containers.
Huis- en bedrijfsafval inzamelen
Tijdens de werkzaamheden kunt u zowel het huisafval
als bedrijfsafval aanbieden op aangewezen plekken in
de Burgemeester Reigerstraat. Deze locaties worden
duidelijk met een bord aangegeven en verschuiven
met het werk mee. Voor bedrijfsafval geldt als
voorwaarde dat u een contract heeft met de gemeente.

Ook afgesloten zijstraten krijgen een
afvalverzamelingsplek. Op deze manier houden we de
straat met elkaar schoon en kan de inzamelwagen het
afval bereiken. Heeft u een andere inzamelaar? Dan
vragen wij u hen te informeren over deze
werkzaamheden.
Andere werkzaamheden in het gebied
Er zijn de komende tijd meerdere werkzaamheden in
uw wijk. We proberen deze werkzaamheden zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen. Informatie over deze
projecten kunt u terugvinden op
www.utrecht.nl/verkeersprojecten.
Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op
www.utrecht.nl/nachtegaalreiger.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager, Willem Addink.
Dat kan via telefoonnummer 14 030 of door een mail
te sturen naar: nachtegaalreiger@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. Of
een mail naar WijkbureauOost@utrecht.nl.

Uw mening over dit wijkbericht telt!
Wij willen graag uw mening over dit wijkbericht. Vindt u
het goed leesbaar en begrijpelijk? Mist u informatie?
Scan de QR-code en vult u de enquête in. Vier korte
vragen, minder dan 1 minuut van uw tijd.

